
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 11.03.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 รุจิมา ไกรวิทย์   
2 บัณฑิตา บุญณานันท์   
3 ฮาซือนิง สารี   

4 ธันยาภรณ์ ทองไทย   

5 นูรซายานี ซีซอมูซอ   

6 ทรงสมร บังคมเนตร   

7 พรินยาพัคฐ รุจิรัตน์   

8 สุภาพรรณ ทองเชื้อ   
9 นูร์ซูฮาดา วงศ์มูล   
10 หมิง จุน ลี   

11 วราภรณ์ รากสะมะนู   
12 ซีตีนอ เจ๊ะเง๊าะ   
13 ปาติหม๊ะ ดอเลาะ   
14 ซารีปะ สาและ   
15 รุซดี หะยีมูหิ   
16 วชิราภรณ ์ลี้พนาพรไพศาล   
17 ดวงกมล อินทยา   
18 ฐิติวรดา สงค์รอด   
19 จ าลอง เลียว   
20 เรวดี ดอเลาะ   
21 ซอบรี โต๊ะอิ   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 14.03.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 แวสกีนา สุหลง   
2 ฐิตาภา ถุงเสน   
3 ต้อยติ่ง จู   

4 ปุณิกา แสนสแงแคว   



5 กัยญรัตน์ กิตติภิญโญภาพ   

6 ฐานุตรา เพ็งนุเรศ   

7 รอฮัหมะ มะมิง   

8 ปวริศา จ าปีกลาง   
9 ยัฟรี สาแมง   
10 พิมพ์ใจ อาทิตตั้ง   

11 วนิดา เย็นจิต   
12 สุราณี หะยีสะมะแอ   
13 วันดี มีนา   
14 ลูกน้ าปรางละออ   
15 ไอรดา วาห์ดานี   
16 วารุณี อินทรฤทธิ์   
17 ศิริโสภา ญางหมื่อ   

18 อาแซ เจ๊ะตีรอกี   

19 อรุณ ปะระพุตตัง   

20 ถวิลดาว เสาทอง   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 15.03.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สายจิตต์ เหรียญฟูก   

2 มะรีกี เจะแว   

3 สุรียา วามะ 
  

4 สุรียา วามะ 
  

5 นัทธวัฒน์ แก้วกุนทน 
  

6 ฉันทชา มูลรัตน์ 
  

7 ปพิชญ์นุตร แก้ววชิราภรณ์ 
  

8 ยุพิน ลิ่มตระกูล   

9 อัสมะ แมรี   

10 อ่ึงกิมเหลี่ยน แซ่อ่ึง 
  



11 อรวรรณ ปุ๋ยพลทัน   

12 นิสาชล ศรีภู่ทอง   

13 กนกวรรณ แซ่พัว   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 16.03.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ภริตา สวัสด ี   

2 กุศล ไกนสูรย์   

3 ชยพล กัลยาศิริ 
  

4 อัญชนา มีทรัพย์สมหวัง 
  

5 เกรียงไกร แสงมณี 
  

6 ปนัดดา วิถี 
  

7 รัตนา คมคาย 
  

8 อับดุลฮาเลม เจ๊ะสมอเจ๊ะ   

9 แวมือเสาะ เจะแต   

10 กันยา ปัญญา 
  

11 กัลยาภัสร์ ชุมนา   

12 เจะอารีร๊ะ วาโด   

13 สือลัน เปาะจิ   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 17.03.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 วันฮาซัน หมะหมุ   

2 เบญมาศ เบ็ญเตาะ   

3 แวมูฮ าหมัดยูซรี อูมา 
  

4 รัติกาล ฉลาดเอื้อ 
  



5 นติกร บัวค า 
  

6 สุพรรณี อารมณ์ 
  

7 ปาริชาติ จารุภัทรกุล 
  

8 ภูมิ พรหมชาติ    

9 ผ่องผิว อึ้ง   

10 อาภัสรา นามวงศ์ 
  

11 มาสน๊ะ สามะยา   

12 นูรีซัน สาและปาเซ   

13 มูฮัมหมัด ละม่อน   

14 ซอแหละ ศรีอาหมัด   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 18.03.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 จริยา ทองค า   

2 ณัฐชา จันทร์กลัด   

3 ทองศรี ฟอง 
  

4 หนู ผึ่งผาย 
  

5 อริสา ไกยสิทธิ์ 
  

6 เมธพร นันท์ดี 
  

7 วัชรพล ทิพกฤตชนาภัทร 
  

8 ไพลิน แซ่จาง   

9 สุทธินันท์ สุวรรณพืช   

10 นูรุ้ลฮุดา ดอเลาะ 
  

11 สุชานรี ติยะสันต์   

12 สานพิณ ชี   

13 สายใหม พุทธาผาย   

14 สุพล มืดหาญ    



   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 21.03.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 จิดาภา เลิศวิลยพักตร์   

2 นูรสาฟาวาตี สาแม   

3 กูเลาะ ลอจิ 
  

4 รัสรินร์ ธิติพิทักษ์ธนกุล 
  

5 สุพรรษา สุระโส 
  

6 พิชญานิน ไชยมงคล 
  

7 อาอีเดาะ อุเซ็ง 
  

8 มารีเย๊าะ โผ๊ะโต๊ะลี   

9 ผ่องพรรณ ขจรศิรวัฒนกุล   

10 เมธินี สีสิงห์ 
  

11 อรุณี บัวเกษ   

12 อภิญญา อินทร์น้อย   

13 อุลัย แก้วกันทะ   

14 สิริลักษณ์ บุรีแก้ว   

15 หัถยา เพ็งนาค   

16 ดุษณีบูรณ์ พรหมดี   

17 ปูรณ์ภัสสร ตรีอัศวโภคิน   

18 ณัฐณิชา ตระกูลชัย   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 22.03.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ฮาลีดา เจ๊ะสือนิ   

2 พิมพ์พร พี.เอส. จอห์น   



3 รัฐฐาน์ ศุภรังษีวรารักษ์ 
  

4 ประดับ ระภักดี 
  

5 สมัย จู 
  

6 โนรี บือราเอง 
  

7 ฮุสนา ดือราแม 
  

8 มะไซดี กูเต๊ะ   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 23.03.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 จุลดา วงจันทา   

2 ชุติมา ทองสุข   

3 มานูรา อารง 
  

4 วลัยลักษณ์ พยัคฆวงษ์ 
  

5 มะณี ทาค า 
  

6 ยุภาพร ภานุรักษ์ 
  

7 ศุจินธรา พลาธร 
  

8 ชุฎาพร ศรีชัยนาท   

9 ลภัสสิน ีประเสริฐสังข์ 
  

10 นูเรีย กาเจร์   

11 ชัญญานุช มละมาศ 
  

12 อาซูรา สามิ   

13 กนกวรรณ ปั๋นธิมา 
  

14 กุลทนี เทียนชนะไชยา   

15 นูรูลอัยน์ เย๊าะ 
  

16 กาญขนา ต๊ะล้อม   

17 ปรีดา บินดาโอ๊ะ 
  

18 พิมพ์ลดา พิพิชธนาวัฒน์   



19 ดาโอ๊ะ บือโด 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 24.03.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 แอเสาะ มะรอเซะ   

2 ธงชาติ ขาวแก้ว   

3 อุทิศ ช่วยเกื้อ 
  

4 อาณัติ รัตนวรรณ์ 
  

5 สุดา แซ่จ่าว 
  

6 ปุณิกา ปินตา 
  

7 นิย๊ะ เจ๊ะอาแว 
  

9 วรรณนภา โกห์ 
  

11 หนูพิศ คอห์ 
  

12 สุกัญญา นาคปนทอง   

13 กัญญาวีณ์ ภิธรรมมา 
  

14 นาตยา สุทธิราวุธ   

15 ธนัญชนก นนท์พล 
  

16 จิตติมา ทองราช   
 


